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Salutació de l'alcaldessa
Vilassarenques i vilassarencs,
Vivim dies excepcionals causats pel  coronavirus. L’estat d’alarma encara és vigent i es manté tot i l’arribada de la Festa
Major dels Sants Màrtirs. 
Som conscients que són dies difícils per a tothom, dies en que ens ha tocat bregar amb una pandèmia que no
prevèiem i que ha tocat de molt aprop a veïns i veïnes del nostre poble. Però tot i això, persones voluntàries i la
Comissió de Festes han pensat que, malgrat tot i d’una forma més continguda (i evidentment confinada) Vilassar es
mereixia la seva Festa Major. 
Ens situacions excepcionals, solucions excepcionals! 
Aquest és l’esperit vilassarenc, que ens caracteritza i del qual ens enorgullim! I la solució excepcional és una Festa
Major confinada, que ens permeti esbargir-nos i oblidar-nos per uns moments d’aquesta situació que ens toca viure i
ens recordi que malgrat tot, som un poble viu, un poble actiu, un poble solidari. 
Gaudiu de les propostes d’aquesta Festa Major dels Sants Màrtirs des de casa. 
Perquè us la mereixeu #EnsLaMereixem
 
Bona Festa Major dels Sants Màrtirs!!! Visca Vilassar!
Cuideu-vos, cuidem-nos.
 
Carola Llauró i Sastre. Alcaldessa de Vilassar de Dalt



Salutació del regidor de Festes
Ens trobem a les portes de la nostra Festa Major dels sants Màrtirs. Aquest any, l’actual situació
provocada per l’alerta sanitària ha impossibilitat poder fer una “festa tradicional”,  però l'empenta i
la tossudesa d’un Vilassar més viu que mai han possibilitat que en un temps rècord entre tots
haguem pogut crear una “festa virtual” on les nostres entitats tindran un paper destacat. 
Tradició, cultura, divertiment, retrobaments i, per què no, una mica de disbauxa, seguiran essent
l’ànima de la festa, i tot això ha estat possible gràcies a l’esforç i dedicació de moltes persones que
han col·laborat al costat de totes les entitats, Comissió de festes i regidoria de festes. A totes
aquestes persones, moltes gràcies per fer-ho possible.
 
 VISCA LA FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS!!!
#enslamereixem
 
Sergi Igual. Regidor de Festes de Vilassar de Dalt



Engalana el teu balcó 
Agafa una cartolina o un llençol i decora el

teu balcó amb l'eslògan #Enslamereixem.

Vestim els nostres balcons de Festa Major!

Després fes-ne una foto i publicar-la a les

teves xarxes socials
Ho organitza: Comissió de festes

 

Fes el ball d’en Salvador Riera
Aprèn el ball d’en Salvador Riera per poder

ballar-lo durant la Festa d’Obertura dels

Sants Màrtirs.  Podeu trobar el vídeo a les

XXSS de l'Ajuntament
Ho organitza: Confaria dels Sants Màrtirs

DIMARTS 28 D'ABRIL
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Garlandes i banderoles de Festa Major
a les 17.30 h.

Taller de manualitats per aprendre a fer banderoles i

garlandes per muntar una Festa Major molt propera

Lloc: Facebook de la Fundació catalònia 

Ho organitza: Catalonia Fundació Creativa – Vilassar de Dalt

 

Obertura dels Sants Màrtirs i vot de poble
a les 19.00 h.

Comença la Festa Major! I no podia ser d'una altra

manera que amb l'acte d'obertura dels Sants Màrtirs i

la renovació del vot de poble. Us animem a fer el ball

d'en Salvador Riera des de casa seguint el vídeo que

trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament.

Lloc: Facebook de la Confraria dels Sants Màrtirs
Ho organitza: Confraria dels Sants Màrtirs

https://www.facebook.com/Cataloniafundacio/
https://www.facebook.com/Confraria-dels-Sants-M%C3%A0rtirs-113004517047672/
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Memòria Viva. Vídeo del 130 aniversari de La Massa CCV
a les 20.30 h.

Al 130è aniversari de la creació de l'entitat, es va fer un recull de la

gent de La Massa i les seves vivències dins d'una de les entitats més

arrelades al municipi i als vilassarencs.

Lloc: Facebook de La Massa CCV
Ho organitza: La Massa CCV

 

Manifest i projecció del documental 18+1
a les 22.00 h

Volem compartir algunes reflexions en temps del COVID-19.

També passarem el documental 18+1 de l'Agència Talaia amb la

col·laboració de la Directa, sobre els joves que migren sols: Qui són?

Què pensen? Per què van decidir marxar del seu país? Què es troben

quan arriben aquí?

Lloc: XXSS de l’Ateneu l’Estrella

Instagram

Facebook

Twitter
Ho organitza: Ateneu l’Estrella

https://www.facebook.com/La-Massa-Centre-de-Cultura-Vilassarenc-465161140234907/
https://www.instagram.com/ateneuestrella/
https://www.facebook.com/ateneuestrella/
https://twitter.com/ateneuestrella


P
R
O
G
R
A
M
A

 D
'A
C
T
E
S

Sardanes
a les 17.00 h.

SardaTIC va ser un projecte creat per fer arribar la

Sardana i la Cobla als infants a través de l'escola i

mitjançant les TIC. Les escoles de primària de Vilassar de

Dalt hi van participar i avui volem recollir els vídeos

enregistrats per la Carme Pru als aplecs del 2014 i 2015. 

Lloc: Facebook del Grup Sardanista
Ho organitza: Grup Sardanista de Vilassar de Dalt

 

Classe de dansa jazz
a les 17.30 h. 

L'aula de dansa oferirà una classe de dansa jazz oberta

per a totes les edats i nivells on posarem el cos a punt i

farem una petita coreografia!

Lloc: Instagram de l’Aula de Dansa 

Ho organitza: Aula de dansa de Vilassar de Dalt

 

DIMECRES 29 D'ABRIL
Bingo musical
a les 12.00 h.

Balleu amb tota la família amb el bingo musical

que ha preparat el Club d'Esplai! Tingueu a punt

paper i boli per poder-hi participar.

Molta sort!

Lloc: Instagram del Club d’Esplai
Ho organitza: Club d’Esplai de Vilassar de Dalt

 

Vermut dels Sants Màrtirs
a les 13.00 h. 

És l'hora del Vermut dels Sants Màrtirs! Prepara

un bon pica pica, una mica de beguda i bona

música i publica les teves imatges o vídeos a les

xarxes socials!

https://www.facebook.com/Grup-Sardanista-Vilassar-de-Dalt-105896157772799/
https://www.instagram.com/auladansavilassardedalt/
https://www.instagram.com/auladansavilassardedalt/
https://www.instagram.com/clubdesplaivdd/
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Confinar-los l’any 2020. Conversa entre
Xavier Godàs i Josep Maria Altés
a les 19.00 h. 

Quines són les conseqüències d'un confinament

en l'època que vivim? S'hagués pogut gestionar

diferent aquesta crisi? Conversa sobre la

situació actual i que servirà per presentar alguns

dels títols de les conferències del proper curs de

l'Àgora

Lloc: Instagram d’Àgora Vilassar de Dalt 

Ho organitza: Àgora Vilassar

 

Còctels de Festa Major
a les 20.30 h.

Connecteu-vos per conèixer la proposta del Dry

Law pel còctel de Festa Major! Ens oferiran una

versió amb alcohol i una altra sense alcohol.

Lloc: Instagram de Dry Law
Ho organitza: Dry law Vilassar

Teatre de Festa Major: 
La gàbia de les boges

a les 22.00 h.

"En Gerard i la Laura es volen casar però... com

explicarà la Laura als seus ultraconservadors

pares que els pares d'en Gerard són una parella

de gais propietaris del famosíssim cabaret 'La

Gàbia de les Boges'?" Tindrem l'oportunitat de

tornar a gaudir de l'espectacle festiu i divertit que

va vendre més de 2.500 entrades al Teatre de La

Massa. 

Lloc: YouTube 

L'enllaç s'activarà 15 minuts abans de l'hora

programada

Ho organitza: Cop de Teatre, Casal Popular, Cúpula de

Guastavino

 

https://www.instagram.com/agora.vilassar/
https://www.instagram.com/agora.vilassar/
https://www.instagram.com/drylawvilassar/
https://www.youtube.com/watch?v=1WX7Y96Ds58&feature=youtu.be
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La primavera a dins de casa
a les 11.00 h.

L’estampació farà que puguem dur la primavera a dins de casa. Un taller per a totes les edats

portarà color a aquests dies grisos. Flors, fulles i pintures és l’únic que ens fa falta. Agafeu les

fulles i flors dos dies abans i poseu-les al sol perquè estiguin ben seques!

Lloc: Instagram Mireia Pujol Riera 

Ho organitza: Mireia Pujol Riera

 

La petjada del Gòtic a Vilassar
a les 12.00 h.

Passejant pels carrers de Vilassar, si som observadors, veurem diferents elements estructurals

com finestrals i matacans, la gran majoria del s. XVI que han arribat fins els nostres dies. Un

exemple de l'arquitectura gòtica al nostre poble. Us convidem a descobrir-los, avui amb imatges i

més endavant passejant pels nostres carrers.

Lloc: Facebook del Museu Arxiu de Vilassar 
Ho organitza: Museu Arxiu de Vilassar

DIJOUS 30 D'ABRIL

https://www.instagram.com/mireiapujolriera/
https://www.instagram.com/mireiapujolriera/
https://www.facebook.com/Museu-Arxiu-Vilassar-de-Dalt-144681472332368
https://www.facebook.com/Museu-Arxiu-Vilassar-de-Dalt-144681472332368
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Arròs de Festa Major
a les 11.30 h. > Recepta de Manel Riera
En Manel Riera publicarà al seu Instagram la

recepta del tradicional arròs de Festa Major!

Lloc: Instagram Manel Riera

 

a les 14.00 h. > Arròs de Festa Major
Avui, com marca la tradició, toca dinar arròs!

Cuina aquest plat a casa teva i comparteix-lo a

les teves xarxes socials el resultat!
Ho organitza: Comissió de Festes

 

El Conte de Sant Jordi
a les 17.00 h.

Els actors i actrius de l'Aula de Teatre faran la

representació del conte de Sant Jordi que han

estat treballant durant aquests

dies de confinament.

Lloc: Instagram i Facebook de l’Aula de Teatre
Ho organitza: Aula de Teatre

Teatre de Festa Major: El Coronel Ocell
a les 18.00 h. 

"En un petit centre psiquiàtric, sis pacients i un

doctor sobreviuen aïllats del món. El seu únic

lligam amb la realitat és un petit televisor sense

so que un dels interns, que és sord,  subtitula

cada vespre. Una nit, l’OTAN deixa caure, per

error, ajuda humanitària i uniformes militars i tot

canvia."

Podem gaudir de nou, d'un dels grans

espectacles del Ternal Teatre, emotiu, divertit i

molt adequat per aquests dies de confinament.

Lloc: Youtube 

Ho organitza: El Casal Popular

 

https://www.instagram.com/lenamriera/
https://www.instagram.com/auladelteatre/
https://www.facebook.com/aula.deteatre.3/
https://www.youtube.com/channel/UC2g-WLTWImODAoZMwtEsCBw
https://www.youtube.com/channel/UC2g-WLTWImODAoZMwtEsCBw
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Concert de Desconfinats
a les 20.30 h.

Escolteu els covers que ha fet aquesta família

durant el confinament i passeu una molt bona

estona amb ells

Lloc: Instagram de Desconfinats
Ho organitza: Desconfinats

 

Correfoc de Festa Major
a les 21.00 h.

Els Diabòlics Anònims han preparat un recull de

fotografies i vídeos perquè puguem gaudir del

correfoc des de casa!

Lloc: Instagram dels Diabòlics Anònims
Ho organitza: Diabòlics Anònims

Concert de Robert Poch
a les 22.00 h.

Gaudeix de les cançons i el bon ambient de

Robert Poch en aquest concert en directe des de

casa seva!

Lloc: Instagram i Facebook de Robert Poch 

Ho organitza: Robert Poch

 

Sessió amb DJ Edu
a les 23.00 h.

DJ Edu tancarà la nit amb una bona sessió de

música per ballar plegats!

Lloc: Youtube 

Ho organitza: DJ Edu

https://www.instagram.com/desconfinats/
https://www.instagram.com/diabolicsanonims/
https://www.instagram.com/robertpoch/
https://www.facebook.com/robertrufi.pochhernandez
https://www.youtube.com/channel/UCMrrZ2NNzMMhh2p3HdIsexA
https://www.youtube.com/channel/UCMrrZ2NNzMMhh2p3HdIsexA
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DIVENDRES 1 DE MAIG
Matí de contes
a les 11.00 h.

Sessió de contes per a nens i nenes de 2 a

5 anys

Lloc: Youtube de la Biblioteca

Ho organitza: Biblioteca can Manyer

 

Una trobada diferent
a les 12.00 h.

Emissió d'un vídeo on ens trobarem

plegats per gaudir dels Gegants i la Colla

de Geganters, d'una manera diferent.

Lloc: Facebook, Instagram i Youtube dels

Gegants de Vilassar 

Ho organitza: Colla de geganters de Vilassar de

Dalt

Trobada de gegants del 1984
a les 13.00 h.

Recull d'imatges sense so de la Trobada de gegants de 1984, en

Lluís i la Maria presidint la festa i tot el poble sortint al carrer

(durada 13 minuts)

Lloc: Facebook del Museu Arxiu

Ho organitza: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

 

Màgia casolana i xocolatada popular amb Maria Altés
a les 17.00 h.

Tingueu a punt una bona tassa de xocolata desfeta per endolcir

la visita a l'encantador taller casolà de la Maria Altés, on hi fabrica

les il·lusions. Des d'allà, el seu racó secret, ens ensenyarà que la

màgia traspassa totes les fronteres, que la màgia també pot

succeir dins de casa teva. T'atreveixes a descobrir-ho?

Lloc: Youtube de Maria Altés

Ho organitza: Maria Altés

https://www.youtube.com/channel/UCHAMyG3c8YrSbpGLmvia5Qg
https://www.facebook.com/gegantsvilassar/
https://www.instagram.com/gegantsvilassar/
https://www.youtube.com/channel/UCLfyV8lKdmnv4LgAhwStbaQ/
https://www.facebook.com/Museu-Arxiu-Vilassar-de-Dalt-144681472332368/
https://www.youtube.com/channel/UCtCZIIPJQgdYwh-xVcRGWZg
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Micro obert
a les 18.00 h.

Cantes, recites, toques un instrument, fas màgia

o monòlegs? Demostra el teu talent i connecta’t a

la sessió de micro obert, a través d’Instagram

Live. Activitat per a majors de 16 anys, prèvia

inscripció

Lloc: Instagram de la Biblioteca can Manyer 

Ho organitza: Biblioteca can Manyer

 

Tancament dels Sants Màrtirs 
a les 19.00 h.

La Festa Major va arribant al seu final i és el

moment de fer el tancament dels Sants Màrtirs

Lloc: Facebook de la Confraria dels Sants Màrtirs 

Ho organitza: Confaria dels Sants Màrtirs

Correfoc infantil 
a les 21.00 h.

I aquesta nit és el torn dels petits i petites de la

colla! Els diablons anònims han preparat un

vídeo on ens parlaran de la seva experiència dins

la colla.

Lloc: Instagram dels Diabòlics Anònims

Ho organitza: Diabòlics anònims

 

Missatges secrets amb morse
a les 21.30 h.

L'AE Serra de Marina ha organitzat un joc per tal

que us pugueu comunicar amb els vostres veïns i

veïnes a través de les llanternes!

Lloc: Instagram AE Serra de Marina 

Ho organitza: AE Serra de Marina

https://www.instagram.com/bibliomanyer/
https://www.instagram.com/bibliomanyer/
https://www.facebook.com/Confraria-dels-Sants-M%C3%A0rtirs-113004517047672
https://www.facebook.com/Confraria-dels-Sants-M%C3%A0rtirs-113004517047672
https://www.instagram.com/diabolicsanonims/
https://www.instagram.com/aeserrademarina/
https://www.instagram.com/aeserrademarina/
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Sessió amb DJ Petter Huelts 
a les 22.00 h.

Una hora de música amb les típiques cançons de Festa Major

que ens han fet ballar a la plaça del nostre poble

Lloc: Instagram de Petter Huelts 

Ho organitza: DJ Petter Huelts

 

Sessió amb DJ Willow Vsound
a les 23.00 h.

Guillem Vives, sota el nom Willow Vsound com molts ja sabeu

estarà punxant durant una hora música festiva per tots els gustos!

Lloc: Instagram de Willow Vsound

Ho organitza: Willow Vsound

https://www.instagram.com/petterhuelts/
https://www.instagram.com/petterhuelts/
https://www.instagram.com/willowvsound/


DISSABTE 2 DE MAIG

Bibliotrivial
a les 12.00 h.

Tercera edició del trívial a la biblioteca, però

aquesta vegada adreçat a infants de 6 a 12 anys

Lloc: Instagram de la Biblioteca

Ho organitza: Biblioteca can Manyer
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https://www.instagram.com/bibliomanyer/


AGRAÏMENTS

Amb un especial agraïment a Carles Corbalán, Cèsar Carmona, Aleix Duñó,

Pau Castillo, Comissió de Festes, Regidoria de festes i totes les entitats de

Vilassar, que han fet possible aquesta festa

 

 

 



FACEBOOK

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Comissió de Festes de Vilassar de Dalt
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TWITTER

@vilassardedalt

INSTAGRAM

@vilassardedalt

https://www.facebook.com/vilassardedalt/
https://www.facebook.com/lagenisa/
https://twitter.com/vilassardedalt
https://www.instagram.com/vilassardedalt/



